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Virksemi 

Vinnuframagrunnurin varð settur á stovn sambært løgtingslóg nr. 81 frá 8. mai 2001 um 

vinnuframagrunn.  Endamálið við Vinnuframagrunninum er, at hann skal stuðla vinnuni í 

avmarkaðan mun – uttan at veita rakstrar- og íløgustuðul.  Grunnurin stuðlar tiltøkum, sum 

fjøltátta vinnulívið og økja um nýtsluna av vitan. 

Kunngerð um virksemi og umsiting hjá Vinnuframagrunninum varð lýst 29. november 2001, 

har landsstýrismaðurin í vinnumálum – samsvarandi vinnupolitikki Landsstýrisins – staðfestir 

tey vinnugreinaøki, sum serligur dentur skal leggjast á at stuðla.  

Umframt omanfyri nevnda virksemi umsitur Vinnuframagrunnurin eisini stuðulsskipan til 

skipasmíð.  

 

Árið 2010 

Stýrið fyri Vinnuframagrunnin hevur lagt dent á at stuðla marknaðarføring og sølufremjan í 

2010.  

Eins og undanfarna ár verður raksturin støðugt rationaliseraður, soleiðis at skilja, at umsitingin 

átekur sær meira ráðgevingaruppgávur, ið áður vórðu røktar av uttanhýsis ráðgevum. Við hesi 

leist, metir stýrið, at stuðulin verður betri gagnnýttur til mennandi verkætlanir samfelagnum at 

frama. 

Í samband við at soppavøkstur varð staðfestur í hølum grunsins í 2009, eru umvælingar 

gjørdar soleiðis at bygningurin aftur er klárur til fulla nýtslu eins og leigusáttmálin við 

Rúsdrekkasølu Landsins er uppsagdur. 

Rentuinntøkurnar vóru 1.652 tkr í 2010 í mun til 3.101 tkr. í 2009. 

Vinnuframagrunnurin hevur í 2010 viðgjørt 54 umsóknir, harav 30 umsóknir vórðu játtaðar. Í 

stuðli vórðu veittar 3.780 tkr. brutto, meðan 2.168 tkr. vórðu afturførdar. Nettostuðulin í 2010 

var sostatt 1.612 tkr. 

Eginognin við árslok var 46.521 tkr., herav er stovnsfæið 42.879 tkr. 

Við árslok 2010 er tøki peningurin 53.509 tkr., meðan játtaður ikki útgoldin stuðul er 3.107 tkr. 
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Framtíðin 

Stýrið fyri Vinnuframagrunnin, fer í 2011, eins og undanfarna ár, at leggja dent á at játta 

stuðul til marknaðarføring, sølufremjan og íverksetararáðgeving..  

Arbeitt verður  við at innrætta høll til granskarapark, og málið hjá Stýrinum er, at fyrstu 

granskarnir longu fara til verka í nýggju hølinum  í seinnu hálvu av 2011. 

Harumframt er ætlanin, at Vinnuframagrunnurin gerst meira sjónligur og brúkaravinaligur í 

2011. 

 

HAGTØL 

Játtaði stuðulin hjá grunninum hevur háttað seg soleiðis seinastu seks árini (í túsund krónum): 

 

 

 

 

 

 2005  2006  2007  2008  2009  2010  Í alt 

Vinnuframaátøk  1.100   
  

2.200   1.850  2.700 
 

1.800 
 

667  10.317 

Menning  1.561   2.747   2.635  1.953  1.341  719  10.956 

Marknaðarføring  2.000   1.734   2.263  1.503  2.563  2.057  12.118 

Aðrar 38   90   32  504  215  337  1.215 

 4.699   6.771   6.779  6.658  5.919  3.780  34.606 
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Samlað fyri árini 2005-2010 hevur býtið verið soleiðis millum ymisku sløgini av stuðli: 

                                   


